Stříbrnický

Hodová chasa 7.11.2009

zpravodaj

č. 4

Vážení spoluobčané,
přiblížil se čas Vánoc a s nimi už čtvrtý rok přichází další číslo našeho obecního
zpravodaje.
I v letošním roce se v obci konalo mnoho akcí, které jsme si povětšinou sami připravili a
zdokumentovali.
V tomto zpravodaji jsme shromáždili důkazy o činnosti jak našeho obecního úřadu, tak i
některých složek a zájmových organizací. Děkujeme tímto všem, kteří nám poskytli podklady
o své činnosti, zvláště pak p. Petru Matouškovi, jehož fotografie jsme mohli použít.
ing. Oldřich Krystýnek
Marta Brucháčková

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Vážení spoluobčané,
Tato rubrika v našem Stříbrnickém zpravodaji se stává souhrnnou informační rubrikou
života obce, jejich plánů, předsevzetí a přibližuje skutečné hospodaření v obci. Někdy, a to
z vlastní praxe ví řada z Vás, že pokud chcete vystavět či přestavět dům nebo jakoukoliv
jinou nemovitost, musíte se na takovou akci řádně připravit. Příprava bývá mnohdy velmi
složitá, komplikovaná a odvíjí se od samého začátku od dostatku finančních prostředků, což
je zásadní. Proto z tohoto důvodu obec veškeré připravované investice plánuje tak, aby byla
schopna řešit spolufinancování v dostatečné míře a včas. Jinými slovy šetří finanční
prostředky na investice, kde je předpoklad docílení dotace.
Ale vraťme se na začátek této kapitoly a vnímejme reálnou atmosféru roku 2009.
V letošním roce jsou dokončovány výkupy pozemků od jejich majitelů pod vybudovanou
komunikací Stříbrnické paseky. Dále jsou majetkově vyřešeny pozemky pod místním
hřbitovem. Je třeba zdůraznit, že majitelé těchto pozemků pan Josef Náplava, Štěpán
Škodík, Pavel Škodík, Miroslav Opěla a paní Marcela Slípková své pozemky obci darovali,
za což jim patří veřejné poděkování. Rovněž jsou vykoupeny pozemky pod parkovištěm u
MŠ.
Smuteční síň, která je postavena před čtyřiceti lety, byla zapsána v katastru nemovitostí
do majetku obce.
Kaple sv. Prokopa z roku 1750, nejstarší dochovaná budova obce, byla zrekonstruována
v hodnotě téměř 450 000 Kč firmou Stavebniny Kodrla s.r.o. Huštěnovice. Rekonstrukce je
podpořena dotačním titulem z MMR ČR a sponzorem firmou NIOB Fluid Hluk. Kaple byla
znovu slavnostně vysvěcena při příležitosti letošních Martinských hodů. Děkuji všem
občanům, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kaple před touto významnou událostí v obci.
Restaurátorské práce drobných sakrálních staveb - kamenného kříže na hřbitově z roku
1949, kamenného kříže v parčíku z roku 1890 a památníku padlým v I. světové válce z roku
1928 byly provedeny v hodnotě 217 550 Kč, které byly rovněž podpořeny dotací z MMR ČR.
Na údržbu majetku již dříve a nově vybudovaného, jsou ročně vynakládány nemalé
finanční prostředky a organizační nároky. Od zimní údržby místních komunikací, včetně
vysprávek povrchu vozovek, zejména po zimním období, až po revize el. zařízení, prvků
dětského hřiště, oprav vodorovného a svislého dopravního značení, údržby zeleně, údržby a
opravy veřejného vodovodu a kanalizace, údržbu a opravy veřejného osvětlení atd…
Pro nejbližší období obec připravuje investiční akce:
- Odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly obec Stříbrnice
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Regenerace hřbitova Stříbrnice
Revitalizace ploch u MŠ Stříbrnice
Zateplení budovy OÚ Stříbrnice

Co říci závěrem,…
Jsem velmi rád, že se v obci rozvíjí kulturní a společenské nadšení. V letošním roce je
vnímán velmi pozitivně občany, mládeží i navenek fakt dobré prezentace naší obce na
dnech Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uh. Hradišti.
Tato skutečnost se ještě znásobila uspořádáním letošních Martinských hodů SK
Stříbrnice, které byly po letech znovu oživeny v duchu bývalých zvyků a tradic se stárkou,
stárkem a právem. Děkuji upřímně nejen organizátorům., ale zejména mládeži a jejich
rodičům za nadšení a obětavost, kterou do toho dali. Přál bych nám všem, aby toto úsilí
neochablo a kulturní dědictví našich předků žilo dál pro radost a potěšení současné i
budoucí generace Stříbrnic. Dík patří i všem ostatním zájmovým sdružením občanů, MŠ,
jejich vedením, které organizují naši mládež a občany do aktivní zájmové a společenské
činnosti a tím dotváří život a veškeré dění v naší obci.
I když nemáte ve Stříbrnicích všechny ideální podmínky pro sportovní a kulturní vyžití
občanů, využijme těch, které máme. I přesto, a já si troufám říci, že se můžeme spoustou
našich úspěchů i pyšnit. Mimo jiné připomínám úspěch našeho žáka 8. třídy ZŠ Osvětimany
Václava Vaculoviče , který se umístil na I. místě v krajském kole literární autorské soutěže
„ Můj malý velký svět“.
Vážení spoluobčané,…
vánočními svátky končíme společně období roku 2009. Přeji Vám všem šťastnou a
veselou atmosféru vánoc, pokoj a klid, teplo domova. Do nového roku 2010 pevné
zdraví, radost, štěstí a spokojenost.
Ing. František Píštěk
starosta obce

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
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ŽIVOT V OBCI
SDH STŘÍBRNICE
Dobrovolný sbor hasičský byl založen 3. května 1898 a prvním zakladatelem byl Vilém Klein.
K dnešnímu dni má sbor 41 členů, z toho 12 žen. Starostou SDH je stále F. Čevelík,
velitelem je J. Kratochvíl , o techniku SDH se stará B.Kratochvíl, zastává i funkci strojníka.
Nejstaršími členy sboru jsou ing.J.Sovek , V.Prukner. Řady nejstarších členů sboru opustil
dne 17.9.2009 Jan Bakoš v úctyhodném věku 80-ti let.
V letošním roce hasiči uspořádali několik zajímavých akcí.
První akcí byl maškarní ples. Druhou akcí byl na jaře sběr kovového odpadu. V dubnu se
naši členové podíleli na dokončení a úpravu dětského hřiště.V měsíci květnu bylo, jako
každoročně, stavění máje , dále okrsková soutěž v Osvětimanech, které se zúčastnili tři
družstva našeho SDH. Dvě družstva mužů a družstvo žen. Výsledky soutěže byli více než
příznivé. Všechna družstva se umístila ve své kategorii na prvním místě. Na konci měsíce
bylo kácení máje spojené s opékáním. V červnu se uskutečnil 1. Hasičský výlet na kole.
Cílem trasy byl Uherský Ostroh. Výletu se zúčastnilo hodně příznivců cyklistiky. V červenci
sbor přijal pozvání do Hýslý na netradiční hasičskou olympiádu , která byla pro členy velkým
zážitkem . Sbor si přivezl několik věcných cen a celkové druhé místo .
6. ročník Burčákového turnaje o pohár starosty SDH proběhl v měsíci září, kde se naše
mužstvo umístnilo na 4. místě. K mužstvu mužů se letošní rok přidalo i mužstvo žen, které
zvítězilo nad ženami z Osvětiman. V měsíci listopadu ženy SDH naplánovaly 3. ročník
drakiády, která se z důvodu nepříznivého počasí nekonala. Konec roku bývá tradičně
ukončen předsilvestrovským pochodem.
Hasiči se nejen baví, ale také pomáhají kde je třeba, např. likvidace požárů na pasekách a
v obci a hlavně umí přiložit ruku k dílu.
Podklady podal pan Jiří Kratochvíl

Kovošrot

Soutěž Osvětimany
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Příprava na soutěž

Hasičská netradiční olympiáda

FAŠANK 2009
21. 2. 2009
CO JE TO FAŠANK?
Tak se na Moravě říká masopustu, tedy tradiční lidové oslavě jídla a chuťových buněk trvající
od svátku Tří králů do Popeleční středy.
Během fašanku bylo vždy třeba dosyta se najíst, neboť po skončení těchto hodů mělo
následovat čtyřicetidenní období bez masa.
V letošním roce se nám opět podařilo uspořádat masopustní obchůzku.
Sraz masek byl v 11. 00 na hřišti SK Stříbrnice. Fašaňku se zúčastnilo 26 masek. V čele
průvodu šel medvěd a následovaly ho ostatní maškary: farář, kostelník, duchové, čert,
zdravotní sestřička, cikánka, školáci, plačka, myslivec, ženich s nevěstou, uklízečky, zajíček,
kovbojka, tetinka, horolezec, pošťačka, princezna, smrťák, muzikanti a slečna.
Opět nám vypomáhali boršičtí kamarádi, kteří se postarali o hudební produkci. Hrálo se na
kytaru a harmoniku.
Téměř u každého domu jsme zazpívali. Odměnou nám byly výtečné koblihy, boží milosti,
chlebíčky, klobásy nebo špek. Také jsme dostali něco na zahřátí, a to v podobě slivovice
nebo vína. Mnozí spoluobčané nás obdarovali i finančním obnosem, který bude dále použit
na kulturní dění v naší vesničce.
Obchůzku jsme ukončili v 18. 30 na klubovně SK. Tam už nás čekala horká zelňačka a
cibulačka, která všechny zahřála. Dosyta jsme se najedli, rozloučili hezkou písničkou a
přáním, aby se nám i nadále podařilo zachovávat slovácké zvyklosti.

Děkujeme všem spoluobčanům za jejich dary a pohoštění!
Příspěvek poskytla Irena Náplavová
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Fašanková sestava

SK STŘÍBRNICE
Vážení spoluobčané, příznivci kopané,
dovolte mi zhodnotil průběh fotbalové sezony ve Stříbrnicích. V ročníku 08/09 se
mužstvo mužů umístnilo na pěkném 6. místě. Proto do nového ročníku 09/10 mužstvo
vstupovalo s odhodláním hrát v popředí tabulky. V polovině soutěže neodpovídá umístnění
tomu, co mužstvo předvádělo na hřišti. Fotbal je o gólech a nám se nedařilo je dávat ani z
nejvyloženějších šancí. Nastalo pravidlo nedáš, dostaneš. Doufám, že po kvalitní zimní
přípravě se mužstvu začne dařit a posunou se v tabulce nahoru.
Z důvodu malého počtu mládeže ve Stříbrnicích přešli hrát do Boršic a Osvětiman. Tam se
klukům a dívce daří, což ukázaly výsledky vyhlášení nejlepších hráčů v jednotlivých
kategoriích za Boršice. V dívkách obsadila Nikola Vandová 2. - 4. místo, za přípravku Lukáš
Krsička 2. místo. Ve starších žácích zvítězil Martin Peprník, v mladším dorostu zvítězil Pavel
Náplava a na druhém místě se umístil Přemek Krsička. Za starší dorost bodoval i Petr
Náplava na 5. - 7. místě. I v kategorii mužů měly Stříbrnice své zastoupení a Jakub Zach
obsadil 5. - 7. místo. Jak je vidět, tak se mládež snaží a doufám, že to pak prodají i na
stříbrnickém hřišti.
Sportovní klub všem blahopřeje a přeje mnoho sportovních úspěchů.
Zároveň přeje SK Stříbrnice všem spoluobčanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Podklady poskytl Zdenek Zach, SK Stříbrnice
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Borci SK Stříbrnice

Memoriál Miroslava Fryštáka - IV. ročník
20. 6. 2009
V letošním roce jsme uspořádali IV. ročník Memoriálu Miroslava Fryštáka. Jako už tradičně
se utkaly týmy z Tučap, Stříbrnic, Boršic a Medlovic.
Sportovní odpoledne bylo zpestřeno vystoupením Kokodák týmu z Tučap a začínajícími
mažoretkami z Boršic. Někteří měli i štěstí a vyhráli v tombole s názvem „ Kočka v měchu“
hodnotnou cenu.
Počasí se naštěstí umoudřilo a se ctí jsme mohli sportovní akci uspořádat.
Na závěr manželka zesnulého Mirka Fryštáka Libuše s dětmi předali poháry a diplomy.
Minutou ticha jsme vzdali čest našemu kamarádovi.
Pořadí:
1.
2.
3.
4.

místo - Boršice
místo - Stříbrnice
místo - Medlovice
místo – Tučapy

Nezbývá než poděkovat všem co usilovně pomáhají při organizaci takových akcí. Dále všem
sponzorům a jejich štědrosti. V neposlední řadě také fanouškům.

Příspěvek poskytla Irena Náplavová
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Posilování mezi zápasy

MARTINSKÉ HODY S PRÁVEM VE
STŘÍBRNICÍCH
7. 11. 2009
Ve Stříbrnicích se konaly Martinské hody s právem naposledy v roce 1997. O deset let
později místní nadšenci uspořádali obchůzku v kroji, kdy chodili po obci a zpívali za
doprovodu ozembouchu. Vloni jsme si nanečisto vyzkoušeli, jak by taková hodová slavnost
měla vypadat. No a letos začaly hodové přípravy s předstihem, aby bylo vše jak se sluší a
patří.
Na první schůzku přišlo asi čtyřicet mladých lidí, kteří chtěli tancovat a zpívat. Omladina se
scházela několikrát týdně. O choreografii i nácviky se postaraly sestry Lenka a Pavlína
Veverkovy z Boršic.
Hody byly zahájeny slavnostní mší svatou v místním kostele, tak, jak bylo dříve zvykem.
Mše probíhala za doprovodu DH Nedakoňanky , která po celý tento den chasu doprovázela.
V kázání novokněz Radim Kuchař vzpomněl, že nemáme zapomínat na tradice ani na své
kořeny, které jsou pro každého z nás velmi důležité.
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Hodový průvod se po mši svaté přesunul k nově zrekonstruované kapli sv. Prokopa z r. 1750.
Po proslovu pana starosty Františka Píšťka byla kaple znovu vysvěcena knězem Antonem
Kasanem a Radimem Kuchařem.
Ve čtrnáct hodin početná chasa (13 párů , celkem 65 krojovaných) zamířila ke stárkovi
Radimu Krsičkovi, stárce Adéle Kratochvílové a panu starostovi pro Povolení konání hodů
ve Stříbrnicích.
Děvčata a chlapci na dědině ukázali tanečky, které pilně nacvičovali.
Hodové veselí bylo ukončeno večerní zábavou ve společenské místnosti obecního úřadu.
Závěrem nezbývá než poděkovat!
Velký dík patří hodové chase v čele s Radimem a Adélou, štědrosti rodičů stárků , ostatním
krojovaným, sestrám Veverkovým, DH Nedakoňance, OÚ za finanční podporu, všem kteří
s ochotou pomáhali a hlavně Vám, spoluobčanům, kteří jste nás přišli podpořit.
Příspěvek poskytla Irena Náplavová
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ŠKOLY
Mateřská školka
Motto:
NAŠE DĚTI MAJÍ RUČIČKY A TY MUSEJÍ STÁLE NĚCO DĚLAT.
NAŠE DĚTI MAJÍ NOŽIČKY A TY CHVILKU NEPOSTOJÍ,STÁLE BY CHTĚLY
BĚHAT NEBO ASPOŇ CHODIT.
A KROMĚ TĚLÍČEK MAJÍ NAŠE DĚTI TAKÉ HLAVIČKY,KTERÉ
MYSLÍ,POVÍDAJÍ,DÍVAJÍ SE,PROTOŽE VNÍMAJÍ CELÝ OKOLNÍ SVĚT.
Karel Čapek
Čas utíká opravdu velmi rychle a máme za sebou další kalendářní rok. Nyní
nadešla chvíle si zavzpomínat na uplynulé období.
Jak již motto napovídá, snažíme se v mateřské škole o to, aby měly děti dostatek
prostoru na různé činnosti, aktivity a aby se dozvídaly nové věci. K tomu nám slouží
dlouhodobý školní vzdělávací program mateřské školy s názvem „Příroda je náš kamarád“,
který vychází z analýzy podmínek a možností školy a také potřeb dětí. Chceme umožnit
dětem prožít aktivní a radostné dětství ve společnosti jejich kamarádů, v prostředí, které je
přizpůsobeno jejich potřebám. Smyslem školního vzdělávacího programu je rozvíjet
prostřednictvím různorodých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí ve kterém žije a
hlavně k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí
chránit, ale také poškozovat. V rámci
tohoto programu dáváme dětem možnost
v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně poznávat okolí mateřské školy a
pojmenovávat svět kolem sebe. Veškeré aktivity dětí obsahují prvky hry a tvořivosti,
podněcují radost z učení a zájem dětí poznávat nové zkušenosti, získávat hlubší znalosti a
vědomosti a přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět světu, který ho obklopuje.
Vzdělávací obsah tohoto školního vzdělávacího programu jsme rozpracovaly do
čtyř integrovaných bloků s přihlédnutím k ročním období.
SLADKÉ PODZIMNÍ POHLAZENÍ
STUDENÝ ZIMNÍ REJ
VOŇAVÉ JARNÍ PROBUZENÍ
TEPLÉ LETNÍ RADOVÁNKY
Navázaly jsme velmi dobrou spolupráci se vzdělávacím a informačním střediskem
Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou. Pravidelně k nám zajíždí jejich lektorky s výukovými
programy a přímo na mateřské škole pracují s dětmi. Tyto programy doplňují standartní
výuku a vedou k rozšíření znalostí o přírodě a k uvědomění si základních ekologických
problémů. Obsahují herní, dramatické a výtvarné aktivity, používají netradiční formy výuky.
Pro příklad uvedu některé z výukových programů. které již na mateřské škole proběhly:
- Kouzelná jabloň – dozvěděly se vše o jabloních a jablkách od jara do zimy
- Návštěva u krtka – objevovaly podzemní svět, krtek jim ukázal svoje
království,zjistily,že hlína po které chodí je domovem spousty zvířátek
- Kapr a jeho kamarádi –vydaly se do světa pod vodní hladinu , poznávaly další ryby
kromě kapra a zasoutěžily si o zlatou šupinku od kouzelné rybky
- Stopy – zjistily, že zvířata zanechávají stopy své přítomnosti nejen tlapkami. Po
jejich návštěvě zůstávají i jiná znamení
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Jaké bude počasí – jakpak bude venku si pověděly za chvilenku, povídaly si o tom,
co je vítr,kde se bere déšť a jak vzniká duha
Bambulkov – byly na návštěvě ve městě Bambulkově, kde lidé začali být na sebe zlí
a ubližovali nejen sobě ale i přírodě a okolí – špinili vodu, káceli stromy a odhazovali
odpadky. Děti daly společně Bambulkov zase do pořádku.

Po celý rok jsme úspěšně spolupracovaly s okolními mateřskými školami v rámci
společných návštěv divadelních a filmových představení. Aktivní byla spolupráce hlavně
s MŠ Osvětimany. Děti obou mateřských škol jely na celodenní výlet do Strážnice. Moc se
jim líbila plavba lodí Amos po Baťově kanále, na které probíhal výukový program o
důležitosti vody a potřebě s ní šetřit s názvem „Kapala kapka kapala“ a naučily se i písničku
se stejným názvem. Navštívily i starobylý mlýn plný strašidel.
Děti z Osvětiman nás pozvaly na recitační a pěveckou soutěž. My jsme zase
uspořádaly sportovní hry, kde si děti změřily sportovní dovednosti v běhu, skoku v pytli, hodu
tenisovým míčkem a pětiskoku. Na start se připravily děti z obou mateřských škol a my jsme
mohly jen držet palečky a povzbuzovat je. Smyslem a posláním sportovních her bylo, aby
podnítily v dětech větší zájem o aktivní pohyb. Odměnou jim kromě medailí, diplomů a
putovního poháru, který si odnesly děti z MŠ Osvětimany, byly hlavně zážitky z prožitého
dopoledne.
V květnu byl nadací DĚTI – KULTURA – SPORT vyhlášený grant na podporu
školství a zájmové činnosti. V termínu jsme podaly žádost o poskytnutí grantu spolu
s vypracovaným projektem, který nesl název „Hrajeme si divadlo pro radost“. Cílem tohoto
projektu je aktivní podíl dětí na vytváření pohody ve třídě a radost dětí z vystupování před
rodiči a na veřejnosti. Žádaly jsme finanční příspěvek na zakoupení pohádkových čepiček a
oblečků, kulis a nové literatury pro děti. Nadace náš požadavek v plné výši uspokojila a
poskytla nám šek ve výši 14 000,- Kč.
Nesmím zapomenout na kvalitní spolupráci s rodiči dětí, kteří se aktivně zapojují
do akcí mateřské školy, ale i samy aktivity navrhují a pořádají. Tradicí se stává konání
„Dětského karnevalu“ v Hospodě v Háječku, o jehož konání psal i ragionální deník Slovácké
noviny. Nesmím zapomenout na II.ročník „Jarního čarování“, kterému na rozdíl od loňského
ročníku přálo slunečné počasí. Velmi se podařil „Pohádkový les“, do kterého se zapojili snad
všichni z vesnice. Za perfektní přípravu a organizaci patří poděkování všem zúčastněným,
ale hlavně maminkám Martině Železníkové a Barboře Vandové, které elán neopustil a stihly
připravit i „Lampionový průvod“ ukončený ohňostrojem.
Dovolte, abych Vám závěrem ze srdce jménem všech zaměstnanců a dětí
mateřské školy popřála svátky vánoční plné pohody a klidu v kruhu svých nejbližších a do
nového roku hodně zdraví.

Naše umění
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Na výletě

Základní škola Osvětimany
Školní rok 2008/2009 proběhl úspěšně. Škola se výrazně zviditelnila na veřejnosti při
přípravě jak kulturních programů, tak ve vědomostních a sportovních soutěžích. Absolventi 9.
tříd se umístili do škol a učilišť podle svých přání. Z 21 žáků 19 nastoupilo na střední školy
s maturitou a 2 žáci na odborná učiliště.
Žáci se zapojili do různých soutěží a dosáhli výrazných úspěchů : Václav Vaculovič, žák 7.
ročníku, získal v krajské literární soutěži hned dvě prvenství, a to 1. místo v kategorii próza
za 6.- 7. ročník, to další bylo absolutní prvenství ze všech 881 hodnocených prací. Cenu
převzal v doprovodu Mgr. M. Vaculíkové, která působila jako konzultantka. Pod vedením
Mgr. P. Orlického skončila na 3. místě v okresním kole zeměpisné olympiády žákyně 6.
ročníku Gabriela Pešková. Žákyně 9. ročníku A. Wrzecionková a K. Bukvaldová se
v okresním kole olympiády v českém jazyce se mezi 63 zúčastněnými umístily na 8. a 9.
místě. I školní družina se může pyšnit svými skvělými výsledky, a to za 1. místo v okrskové
literárně-dramatické přehlídce družin za pohádku O Šípkové Růžence, rovněž za 1. místo
v dopravní soutěži mladých cyklistů, za 2. místo ve florbalovém turnaji školních družin a 1.
místo v okrskovém utkání školních družin ve fotbale. Podrobnější informace získáte na :
www.zsosvetimany.cz
Pod záštitou starosty Městyse Osvětiman bylo tradičně uskutečněno pasování žáků 9. tříd a
slavnostní přijetí zástupců jednotlivých tříd.
Ve školním roce 2008/2009 byly poskytnuty naší škole dva nadační příspěvky z Nadace Děti
– kultura – sport. První v hodnotě 12 000,- Kč bude sloužit na vybavení dyslektického
kabinetu didaktickými pomůckami, hračkami, PC programy. Druhý získalo Sdružení rodičů
při Základní škole a mateřské škole Osvětimany na pořízení zesilovače, reprobeden a
dvoukanálových přijímačů.
Během prázdnin 2009 byla kompletně opravena zatékající střecha tělocvičny školy v hodnotě
400 000,- Kč, realizován projekt nové zahrady mateřské školy v hodnotě 450 000,- Kč. Ve
školní jídelně byla nainstalována klimatizace v hodnotě 220 000,- Kč.
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Byl zpracován projekt obnovy sadových a architektonických úprav školního zahrady.
Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. září slavnostním shromážděním za účasti senátora
Mgr.Tomáše Úlehly a všech starostů spádových obcí.
V tomto školním roce navštěvuje základní školu 148 žáků v 9-ti třídách. V 1., 2., 3., 6., 7., a
8. ročníku jsou žáci vzděláváni podle ŠVP, ve 4., 5. a 9. ročníku podle programu ZŠ.
Škola nabízí pro mimoškolní činnost žáků celkem 23 kroužků. Z toho 18 kroužků zajišťují
ped. pracovníci, 3 kroužky Obecně prospěšná společnost Osvětiman, šachový kroužek vede
Ing. Jiří Tomek a hru na hudební nástroj pan Martin Crla.
Ve školním roce 2009/2010 se uskuteční tyto významné akce :



















Celoškolní projekt „Člověk a zdraví“
I.
etapa Člověk – 9. – 13. 11. 2009
II.
etapa Zimní olympiáda - 12. 2. – 28. 2. 2010
III.
etapa Den zdraví - 6. 4. 2010
Celoroční projekt žáků I. stupně „Podzim, Zima, Jaro, Léto“
Celoroční projekt „ Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - péče o třídu
Zahrádkový týden
Dvoudenní exkurze žáků 7., 8. a 9. tříd - Praha
Mikulášská nadílka
Vánoční rozjímání, Vánoční zpívání na schodech, rozsvícení vánočního stromu
Vánoční dílničky - SR
Školní ples SR - 6. 2. 2010
Oslava Dne matek
Oslava Dne dětí
Uspořádání zájezdu do Londýna
Filmová představení
Výchovné koncerty
Účast ve sportovních, zájmových a vědomostních soutěžích
Návštěva FF Zlín
Zájezd „ Císařská Vídeň“

Již během prvních měsíců tohoto školního roku se uskutečnilo mnoho zdařilých projektů a
akcí.
Koncem kalendářního roku se žáci 9. tříd rozhodují, kam budou směřovat jejich kroky po
ukončení základní školy. V tomto jim pomáhají výchovná poradkyně, besedy se zástupci
jednotlivých středních škol, beseda na úřadu práce v Uherském Hradišti, atlas středních škol
a účast na burze středních škol v Uherském Hradišti.
Na měsíc prosinec, kdy většina lidí bilancuje a hodnotí kalendářní rok, připravují naši žáci a
pedagogičtí pracovníci řadu kulturních a odpočinkových aktivit - tradiční mikulášskou nadílku,
slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu, Vánoční zpívání na schodech, třídní
besídky a kulturní vystoupení ve Vánočním rozjímání pro občany Osvětiman. Uskutečníme
Vánoční sbírku a získané prostředky darujeme dětem z Kojeneckého ústavu v Kyjově,
druhou část zašleme do Indie Sahibu Khanovi v rámci projektu Adopce na dálku.
Přejeme všem občanům v novém roce 2010 všechno dobré, pevné zdraví, štěstí, pohodu.
Zachovejte naší škole přízeň a přátelství.
Příspěvek zpracoval Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
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KNIHOVNA STŘÍBRNICE
Letos v knihovně proběhla revize, kterou udělaly knihovnice B.B.Buchlovana Uh.Hradiště.
Čtenářům je k dispozici veřejný internet, dále velký výběr knih z výměnného fondu Uherské.
Hradiště, jak pro děti, tak dospělé. Knihovna nabízí také spoustu časopisů. V příštím roce se
zaměříme na soutěže z internetu o znalostech z knih.
Nejnavštěvovanější čtenářka z dětí za tento rok je šikulka Adélka Dudová.
Půjčovní doba je každý pátek od 15:00 hod. do 18:00 hod.
Příspěvek poskytla Anna Varmužová
TURISTICKÝ ODDÍL BOBŘÍCI
Členové - Adélka Dudová, Petr Duda, Sabinka Bakošová, Anetka Bakošová, Lenička
Štulírová, Patrik Štulír, Patrička Vaculovičová, Blanička Šuranská.
Letos na jaře jsme si udělali výšlap do Tučap, bylo nádherně. Zhlédli jsme na hřišti nácvik
dětí na připravované vystoupení. Bobříci měli dobrý zážitek. Navštívili jsme Ranč Vlčák, kde
jsme předtím dlouho nebyli, dále Vážanský rybník, další zastávka byla na vagóně na
Smraďavce.
Každoročně pobýváme na obecním úřadě, kde hrajeme hry, malujeme. Děti také přednesly
básničky na vítání občánků. Nechyběla ani Vánoční besídka. V příštím roce plánujeme
cestovat a poznávat krajinky vlakem. Zaměříme se na výstavku ručních prací pro všechny
děti od nejmenších do 15 let nejenom z turistického oddílu. Na schůzky si každé z dětí
přineslo malé občerstvení v podobě buchty, příp. domácí pomazánky.
Příspěvek poskytla Anna Varmužová

Z HISTORIE OBCE
Kaple sv. Prokopa ve Stříbrnicích
Patrně dřevěná kaple sv. Prokopa stávala ve Stříbrnicích už brzy po vzniku vesnice ve 12.
století. Její zvon upozorňoval obyvatele, pracující na polích, na polední přestávku a večerní
modlitbu, rozezníval se při úmrtí některého souseda a v případně neštěstí svolával všechny k
záchraně majetku a životů blízkých. Její speciálním úkolem bylo zvonění proti bouřkám.
Existenci staré zvonice nám dokládá především dochovaný zvonek, ulitý v Brně roku 1692 a
používaný do dnešních dnů. Podle lidové tradice jižně od kaple ve svahu stával místní
hřbitov. V polovině 18. století za představeného pudmistra Mikuláše Marťana a jeho
zástupce Pavla Náplavy se zdejší obec rozhodla, že vystaví novou kapli, a to zděnou. V té
době patřily Stříbrnice k buchlovskému panství a pod farnost v Buchlovicích. Proto za
podpory buchlovického faráře Václava Josefa Mikošky a polesného hruškovického revíru
Jiřího Lunaříka získala obec u olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera povolení ke
stavbě a v letech 1749-1750 byla kaple vystavěna. Zasvěcena byla opět sv. Prokopu, jehož
svátek se světí 4. července. (Sv. Prokop je zakladatelem sázavského kláštera a jedním ze
spolupatronů země české.) V naší obci tak vyrostla vrcholně barokní stavba, kterou
charakterizují dynamicky vzduté stěny podélné lodi a čtyřboká věž nad průčelím. Mohutný
klenák nad vchodem vychází z profilované korunní římsy, která nese římsovaný
trojúhelníkový štít. V klenáku vidíme rytý christogram a pod ním letopočet dokončení stavby
1750. Prostor lodi je zaklenut plackou a stěny členěny pilastry s římsovou hlavicí, v podvěží
vidíme křížovou klenbu.
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Listinou, která je dnes uložena ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti,se
24. srpna 1749 zavázala celá stříbrnická obec, že novou kapli „vystavěnou a
posvěcenou vždy v dobrém stavu a celosti zachovají, pak-li by nějakou vadu, buďto
od škodlivého povětří, aneb jakéhokoliv jiného neštěstí trpěla, opravovat chceme a
budeme“.
Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Farní úřad Buchlovice, inv. č. 125

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička po rekonstrukci

Vysvěcení kaple sv. Prokopa po rekonstrukci 7.11.2009

15

Zakládací listina kaple sv. Prokopa

My, burgmistr a celá poctivá obec dědiny Stříbrnic, přítomným reversem vyznáváme a
sebe vespolek, jakož i naše potomky, na budoucí časy věčně zavazujeme, že jak jsme
dovolení od plenis titulis slavného ouřadu biskupského na žádost našeho velebného
pana faráře buchlovického k vystavení kaple v naší osadě ke cti a chvále svatého
Prokopa dedicírovanej dostali, tak ji vystavěnou a posvěcenou vždy v dobrým stavu a
celosti zachovati, pak-li by nějakou vadu, buďto od škodlivého povětří, aneb
jakéhokoliv jiného neštěstí, trpěla, skutečně opravovati chceme a budeme. Jenž se
stalo za panování a řízení vysoce urozeného pána, pana Sigmunda Karla
Petřvaldskýho, svobodného pána z Petřvaldu, dědičného pána na hradě Buchlově a
Žeravicích, jakošto patrona, titulis pana faráře Václava Josefa Mikoška, Svatej stolice
apoštolskej, protonotária přísežního, titulis pana hejtmana a spolu polesnýho
hruškovického Jiřího Lunaříka, jakošto dobrodince. K potvrzení teho vlastní jména
sme podepsali a obecní pečet přitlačili. Dne 24. srpna roku 1749.
L. S. Mikuláš Martian, starosta a starší burgmistr
Pavel Náplava, mladší burgmistr
a celá poctivá obec stříbrnická
(Překlad listiny ke zřízení kaple ve Stříbrnicíc)
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Z vyprávění pamětníků
V katastru obce lidé ještě v roce 1960 napočítali dvacet studánek. Je zajímavé, že byly
rozmístěny tak, že k žádné nebylo daleko při práci na poli. Studánky byly nejen zdrojem
dobré pitné vody, ale voda z nich se brala i např. na máčení povřísel ze slámy při žních.
Každá studánka měla svoje jméno např. Podbřezí, U Divoku, Pod Strání, U Sv. Jána, Na
Kuncové louce (blízko nynějšího hřiště) byla močálová tůň, v níž se propadl celý dlouhý
„ půz " (t.j. dřevěná kláda, která jistila fůru sena nebo slámy). Naši předkové si studánek
vážili a na jaře každou důkladně vyčistili od spadaného listí a různých nečistot. Mnohé
studánky byly opředeny pověstmi. Lidé si vyprávěli, že např. za teplých měsíčních nocí tančí
okolo nich víly a v močálové tůni bydlí hastrman, kterého slyšeli, jak se tam „čmáchá“.
Deště a bouřky
Pršívalo z mračen ze " zhnilého kouta " od Medlovic. Mračna od Buchlova nepřinášela nic
dobrého a „bubák“ nad Buchlovem byl vždy pozorován s obavami. To vždy hodně pršelo a
bouřka se točila (několikrát se vracela).
Koupání v potoku
V parních letních dnech vyhledávala děcka vodu v potoku. Chlapci stavěli tzv. „stavy“ ( to
byla překážka napříč korytem postavená z kamení a drnů /. Podle výšky stavu se dal tento
využít. Menší děti se koupaly, starší kluci skákali do vody, nebo si přinesli dřevěné necky
„valštrok“. To byl mlýnský náhon pro vodní pohon dřevěného lopatkového kola.
Elektřina
Mlýn za Protektorátu vlastnil velice šikovný mlynář - pan Slavík. Ten nahradil dřevěné kolo
malou vodní turbinou. Byl prvním výrobcem elektřiny ve Stříbrnicích. Světla žárovek se
rozsvítila nejprve v hospodě u Crháků. Stávalo se např. při stejnosměrném proudu, že v
hospodě se mírně stmívalo a rozsvěcovalo podle otáček turbiny. Přesto to byl veliký pokrok
oproti petrolejovým lampám. Elektřina do obce byla zavedena až v roce 1947.
Silnice
přes obec je součástí dávné stezky Uh.Hradiště - Kyjov. Do roku 1880 pevná silnice přes
dědinu nebyla. O stavbu se prý zasloužil notář Ganzwohl z Uh.Hradiště. Byl tehdy poslancem
na zemském sněmu v Brně. Jednou jel z Kyjova přes Stříbrnice v kočáře a v úseku pod dolem
(asi pod Kopánkami ) jeho vůz zapadl do mokřiny. Za dědinou směrem k Medlovicím byly
kolem luk močály. Notář musel jít kus cesty pěšky. Jeho kočí šel do dědiny pro pomoc. Lidé
se seběhli a ochotně donášeli z vrb a olší větve a ty kladli na bahnitá místa. Z větví byl
vytvořen pevnější podklad a kočár lidé z bahna vyprostili. Pán za tuto pomoc slíbil, že brzy
zařídí vybudování pevné cesty a to se skutečně stalo. Silnice se začala budovat v roce 1880 a
byla dokončena v roce 1884. Obec na ni přispěla obnosem 5.000 zlatých. V té době v obci
starostoval pan Adolf Škodík č.p. 59.
Vyprávění stříbrnického rodáka pana docenta Ing. arch. Františka Crháka zapsala Čestmíra
Náplavová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Stav obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31.10.2009 je 423 obyvatel.
Od vydání minulého obecního zpravodaje do 31.10.2009 se v obci narodili tito
noví občánci:
26.12.2008 Adam Staňo č. 261
4. 1.2009 Michal Vanda č. 30
4. 2.2009 Kateřina Mazánová č. 26
18.3.2009 Eva Sinay Payne č.267
19.4.2009 Kristýna Krystýnková č. 94
17.8.2009 Vít Patka č. 225
17.11.2009 Václav Mikula č. 160
Všem novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a radosti.
Významného životního jubilea se dožili:
75 let
Emil Šňupík 29.1.1934 č. 250
Marie Křivdová 26.2.1934 č. 144
Anežka Motáňová 9.3.1934 č. 113
Marie Omelková 12.8.1934 č. 134
80 let
Miloslav Motáň 7.6.1926 č. 113
Aloisie Crháková 20.6.1929 č. 77
Marie Krystýnková 26.8.1929 č. 235
Marie Donátková 14.9.1929 č. 60
Marie Čevelíková 9.11.1929 č. 129
85 let
Juliana Šáděrová 19.6.1924 č. 18
Jarmila Dojáčková 8.12.1924 č. 150
90 let
Josef Kluďák 20.10.1919 č. 54
Tímto si dovolujeme co nejsrdečněji popřát všem jubilantům.
Od vydání minulého obecního zpravodaje nás opustili tito občané:
8.1.2009
17.1.2009
7.4.2009
7.5.2009
17.8.2009
21.9.2009
5.10.2009

Lubomír Výstup č. 262 ve věku 52 let
Jaroslav Mikulčák č. 231 ve věku 83 let
Pavel Čevelík č. 129 ve věku 54 let
Vojtěch Náplava č. 150 ve věku 61 let
Jan Bakoš č. 232 ve věku 79 let
Alois Pastorek č. 83 ve věku 73 let
Marie Tratschkeová č. 117 ve věku 79 let

Materiál poskytla Ladislava Polášková, Obecní úřad Stříbrnice
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ZAJÍMAVOST - SLAVNÝ RODÁK
19.10.2009 odvysílala televize Nova ve večerních zprávách reportáž o kaskadéru
Jaromíru Wágnerovi. Již dříve byla o něm zmínka v časopisu Ring. Jaromír Wágner je
stříbrnický občan, který zde žil do svých 25 - ti let. Byl sportovně založený a toužil nějak
vyniknout. To se mu v roce 1972 podařilo, když riskantním způsobem přeletěl Atlantik na
křídle letadla. Letěl z německého Giesenu do New Yorku ve výšce čtyř tisíc metrů nad
oceánem. Cestoval ve speciálně upravené konstrukci. Na newyorském letišti byl obklopen
novináři a stal se rázem hvězdou. Tento jeho rekord nebyl dosud překonán a je také zapsán v
Guinesově knize rekordů.
Pan Wágner má nyní 69 let a žije v domově pro seniory na Valašsku.
Anketa pro občany:
1. Jaké vánoční zvyky a tradice dodržujete?
2. Co byste chtěli v obci zlepšit, změnit?
3. Co Vám chybí ve zpravodaji obce?
4. Náměty .....
Veškeré informace, náměty, hodnocení, články, které byste rádi viděli ve zpravodaji obce
zasílejte prosím na email: martabruchackova@seznam.cz

VÝZVA K OBČANŮM
Členové zastupitelstva obce Stříbrnice žádají občany, aby si v době zimního období
obecní chodníky před svými nemovitostmi udržovali jako doposud . Finanční prostředky
obce jsou jen jedny a pokud je použijeme ve větší míře na zimní údržbu o to méně je pak
můžeme použít do oblasti nových investic, které jsou pro obec nutností.
Musím opět jen krátce připomenout termín ,, životní prostředí “
Naše obec má velmi cennou krajinu a jí odpovídající životní prostředí, které je pro řadu
obyvatel jiných lokalit ČR velmi vzácné. Proto si chraňme přírodu naší obce, včetně ovzduší,
které nás obklopuje. Pojem tzv. PCB( polychlorovaných bifenylů) látek a oxidů dusíku, životu
velmi nebezpečných je pro naše občany velkou, dlouhodobou hrozbou z pohledu zdraví
(rakovina., postupného rozkladu tkání atd.). Vzpomínám to proto, že řada našich spoluobčanů
neví , že tyto karcinogenní látky vznikají právě spalováním zakázaných paliv v kotlích
domácností. Argument , že,, ušetříte peníze“ je velmi krátkozraký. Touto činností poškozují
především sebe, své děti a blízké okolí, které buď přímo nebo nepřímo tyto látky vdechují a
dlouhodobě pak přechází jejich negativní účinek na jejich zdraví.
Proto se vyvarujte takovémuto spalování umělých hmot, lepidel, lepenky, pneumatik,
kelímků od potravin a plastových lahví a jiných , sice hořlavých, ale velmi nebezpečných
látek.
Za pochopení Vám všem děkuje
Ing. František Píštěk
starosta obce
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